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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL ŞIMAND 
DIN DATA DE 21.02.2022. 

 
 
  Încheiat azi, 21.02.2022, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local 
Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.104/18.02.2022. 
 
 

ORDINE DE ZI: 
 

1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A ŞEDINŢEI 
EXTRAORDINARE DIN DATA DE 21.02.2022.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
2.PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL 
ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.01.2022. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
3.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL 
NR.90/30.09.2021, REFERITOARE LA APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI 
DE ATRIBUIRE DIRECTĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA PĂȘUNILOR DIN 
PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI ȘIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
4.PROIECT DE HOTÂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL 
COMUNEI ȘIMAND PE ANUL 2022. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
5.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 
 
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din cei 13 în funcţie. Este absent d-nul consilier 
Barna Lionel. Participă la şedinţă d-nul Primar Dema Florin-Liviu, doamna Secretar 
general Brîndaş Lavinia, d-na Fruja Monica, șef birou financiar-contabil, d-nul Mladin 
Viorel, administrator public, Mai participă: Gencz Andronius - director Școala Gimnazială 
Șimand, preot Gosta Gabriel, Mărcuș Daniel, Mureșan Monica, Șimon Ioan-Dan. 
Preşedinte de şedinţă este domnul Bogdan Petru. 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI 
ORDINARE DIN DATA DE 21.02.2022.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Bogdan supune la vot ordinea de zi a ședinței din data de 
21.02.2022, aceasta fiind aprobată cu 12 voturi pentru(Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, 
Sodinca, Vatamanu), devenind astfel Hotărârea nr.9. 
2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI-VERBAL AL 
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 25.01.2022. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
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d-nul preşedinte Bogdan: Dacă vizavi de conţinutul procesului-verbal, aveţi sugestii 
care nu au fost consemnate în procesul-verbal şi pe care le-aţi exprimat data trecută, vă 
rog să vă înscrieți la cuvânt. 
Nefiind sugestii sau opinii, d-nul preşedinte Bogdan supune la vot proiectul de 
hotărâre, acesta fiind aprobat cu 10 voturi pentru (Andresi,Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, Rus, Vatamanu) și 2 abțineri(Petrița Ștefănuț și 
Sodinca), devenind astfel Hotărârea nr.10. 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII HCL 
NR.90/30.09.2021, REFERITOARE LA APROBAREA COMPONENȚEI COMISIEI 
DE ATRIBUIRE DIRECTĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA PĂȘUNILOR DIN 
PROPRIETATEA PRIVATĂ A COMUNEI ȘIMAND. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul președinte Bogdan: Vă rog să vă înscrieți la cuvânt și să faceți propuneri. 
d-nul consilier Petrița: Propun pe d-nul Fruja. 
d-nul consilier Fruja:Refuz. 
d-na consilier Petrița: Propun pe d-nul Bodnariu. 
d-nul consilier Bodnariu: Refuz. 
d-nul consilier Bodnariu:Propun pe d-nul Cristea. 
d-nul consilier Cristea: Refuz. 
d-na consilier Petrița: Propun pe d-nul Bogdan. 
d-nul președinte Bogdan: Eu vă mulțumesc pentru încrederea acordată, însă 
specialitatea mea sunt proiectele de hotărări și altceva.Nu pot să le fac pe toate. 
d-nul Șimon: Cei care sunt în comisie și vor fi în comisie au o mare problemă. Nu 
toate pășunile au  fost trecute în lista pentru încredințare sau licitație. 
d-na secretar general: d-nul președinte, nu țin minte ca d-nul Șimon să fie consilier 
local și să poată lua cuvântul la proiectele de hotărâri, decât la Diverse. 
d-nul președinte Bogdan:Una din suprafețele de pășune scoase la licitație este 
intravilan, nu știu dacă este voie sau nu, în PUG așa apare, intravilan. Este vorba despre 
pășunea de la stația de gaz. Faptul că astăzi nici un consilier local nu dorește a face 
parte din comisie, conduce implicit la modificarea hotărârii pe care am votat-o în vară, 
anul trecut, iar în anexa respectivă pot fi trecute toate pășunile și toate doleanțele pe 
care le-au avut crescătorii de animale.Se actualizează lista cu pășunile prin proiect de 
hotărâre, inclusiv problemele care au fost vizavi de conținutul regulamentului. Consider 
că acest proiect de hotătâre nu a trecut și urmează să veniți cu alt proiect de hotărâre 
privind modificarea hotărârii de bază, prin care a fost aprobat regulamentul.  
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL 
COMUNEI ȘIMAND PE ANUL 2022. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Bogdan: Consider că fiecare dintre noi a citit raportul de 
specialitate și nu cred că mai e cazul ca d-na Fruja să dea citire capitolului de 
venituri.Dacă vizavi de ceea ce scrie în raportul de specialitate, cu privire la partea de 
venituri aveți întrebări, vă rog să le puneți acuma, dacă nu, pe parcurs vă poate lămuri 
d-na Fruja.  
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d-na Fruja:Vreau să vin cu  o completare. Ulterior afișării la transparență a proiectului 
de buget pe site-ul Primăriei, am primit adresa de la finanțe cu repartizarea finanțării de 
bază pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat,pentru cheltuieli prevăzute la 
art.104, acestea nefiind cuprinse în proiectul de buget.Când o să ajungem la 
cap.Învățământ, pentru că noi am pus toată suma din bugetul local, o să venim și o să 
luăm 306.700 lei de la bunuri și servicii și îi vom aloca în altă parte, precum și de la 
burse unde am pus suma de 75.000 lei, vom pune suma primită de la bugetul statului 
136.800. 
d-nul Șimon: Închirierea terenurilor din extravilan, arabile, unde sunt cuprinse la cap. 
Venituri din închirierea lor în bugetul local? 
d-na Fruja: Venituri din închirieri și concesiune. 
d-nul Șimon: Mă refer la cele 100 ha de teren arabil, dacă sunt închiriate cuiva și aduc 
venituri la bugetul local. 
d-nul Primar: Nu sunt închiriate. 
d-nul Șimon: La cap.venituri am avut o discuție cu d-nul Vatamanu și l-am întrebat cui 
plătește chiria el și Mircea Para, pentru clădirea în care are magazinul alimentar. Mi-a 
spus că, Cooperativei de Consum. 
d-na Fruja: Nu este a noastră clădirea. 
d-nul Șimon: Merg acuma și scot C.F-ul și vă arat că proprietar este comuna 
Șimand.Cum ați inventariat la sistematic clădirea și de ani de zile comuna Șimand este 
văduvită de acele chirii? 
d-nul președinte Bogdan: O să trecem la partea de cheltuieli. Am depus un 
amendament la d-na secretar general.Propunerile pe care le-am făcut le găsiți marcate 
cu roșu în tabelul prezentat. 
 
Cap.51.02 – Autorităţi publice 
 
Cheltuieli de personal 
 Cheltuieli de personal - pentru plata salariilor, indemnizația de hrană  - suma 
propusă  - 1.291.800 lei 
d-nul președinte Bogdan: La partea de cheltuieli de personal ați cuprins toate 
posturile, inclusiv cele vacante? 
d-na Fruja: Nu am cuprins posturile vacante, doar posturile ocupate. Un singur post 
vacant am cuprins, la gospodărire comunală, pentru sala de sport. 
d-nul președinte Bogdan: După ce se aprobă bugetul, aveți baza legală să-l 
definitivați pe Anghel Cornel la sala de sport și să-i acordați și ore festive, fiindcă omul 
își face norma grafică lunară din zile presate sâmbăta și duminica. 
d-nul președinte Bogdan: În anii precedenți am votat fiecare sumă alocată pentru 
fiecare capitol și subcapitol iar la final am mai dat un vot de principiu pe total 
buget.Cum doriți să procedăm? Să ne exprimăm punctul de vedere pentru fiecare 
capitol și subcapitol? 
d-nul viceprimar:Propun să votăm fiecare capitol. Se supune la vot propunerea d-lui 
Sodinca și se aprobă cu 12 voturi pentru(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu). 
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 d-nul președinte Bogdan supune la vot suma de 1291.800 lei și se aprobă 
cu 11 voturi pentru( Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea, Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu) și 1 abținere (Fruja). 
  Cheltuieli cu bunuri si servicii – pentru achitarea  cheltuielilor de întreţinere        
( apă, gaz, curent, salubritate,telefon ) materiale de curăţenie, furnituri de birou, 
materiale reparaţii curente şi reparaţii curente de strictă necesitate, contracte de 
prestări servicii întreţinere aparatură informatică şi programe informatice, medicina 
muncii , reclamă şi publicitate, consultanţa şi asistenţă juridică în instanţă, contract de 
prestări servicii de recuperare debite impozite şi taxe din anii anteriori, cheltuieli cu 
deplasările în interes de serviciu, cheltuieli cu perfecţionarea personalului, procurat 
obiecte de strictă necesitate, măsurători topografice şi alte cheltuieli necesare pentru 
buna funcţionare a activităţii Primăriei inclusiv pentru cantitatea lunară de 250 litri de 
carburant pentru maşina primăriei. - suma propusă  - 477.000 lei 
 
D-nul președinte Bogdan supune la vot suma de 477.000 lei pentru achitarea  
cheltuielilor de întreţinere( apă, gaz, curent, salubritate,telefon ) materiale de curăţenie, 
furnituri de birou, materiale reparaţii curente şi reparaţii curente de strictă necesitate, 
contracte de prestări servicii întreţinere aparatură informatică şi programe informatice, 
medicina muncii , reclamă şi publicitate , consultanţa şi asistenţă juridică în instanţă, 
contract de prestări servicii de recuperare debite impozite şi taxe din anii anteriori, 
cheltuieli cu deplasările în interes de serviciu, cheltuieli cu perfecţionarea personalului, 
procurat obiecte de strictă necesitate, măsurători topografice şi alte cheltuieli necesare 
pentru buna funcţionare a activităţii Primăriei inclusiv pentru cantitatea lunară de 250 
litri de carburant pentru maşina primăriei şi se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, 
Sodinca, Vatamanu) 
 

- servicii topografice- suma propusă  - 100.000 lei. 
d-na consilier Rus: Să fie și eficient. Nu am simțit nici o eficiență anul trecut. 
d-nul Primar: d-na Rus, când s-a stropit cu avionul nu a fost eficiență, când s-a stropit 
cu altceva nu o fost eficiență. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 100.000 lei pentru servicii 
topografice se aprobă cu 12 voturi pentru(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja, Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu). 
 
-servicii de dezinsecție - suma propusă  - 60.000 lei. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 60.000 lei pentru servicii de 
dezinsecție și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 
 
- finalizarea lucrării de reparaţie la clădire dispensar veterinar – suma 
propusă – 70.000 lei 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 70.000 lei pentru finalizarea 
lucrării de reparaţie la clădire dispensar veterinar și se aprobă cu 12 voturi pentru 
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(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

- finalizarea lucrării de implementare a sistemului de supraveghere a 
localităţii – suma propusă 30.000 lei 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 30.000 lei pentru finalizarea 
lucrării de implementare a sistemului de supraveghere a localităţii și se aprobă cu 12 
voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

- strategie dezvoltare locală - suma propusă - 15.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei pentru strategie 

dezvoltare locală și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
- lucrări de recablare reţea de internet Primărie – suma propusă – 

18.000 lei  
  

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 18.000 lei pentru lucrări de 
recablare reţea de internet Primărie și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 

- lucrări de amenajare atelier – suma propusă 50.000 lei 
Se supune la vot propunerea d-lui Primar de alocare a sumei de 50.000 lei pentru 

lucrări de amenajare atelier și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, 
Vatamanu). 
 

- amenajare teren sport Şcoala I - IV Şimandul de Sus –suma propusă – 
30.000 lei 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 30.000 lei pentru lucrări de 
amenajare teren sport Școala I-IV Șimandul de Sus și se aprobă cu 12 voturi pentru 
(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 
d-nul președinte Bogdan: Prin amendament am propus următoarele lucrări.Am 
discutat cu cadrele didactice și cu d-nul director Gencz și au nevoie și copii de câteva 
lucruri.Au spus că au cerut amenajare foișoare pe lăzile de nisip fiindcă stau copii în 
soare.Propun suma de 20.000 lei. Dacă considerați că e mult, propuneți altă sumă.La 
școala din Șimandul de Jos nu au fost terminate lucrările.  
 

- Amenajare foișoare pe lăzile cu nisip de la PN1 și PN2 – suma propusă 
prin amendament 20.000 lei 

Se supune la vot propunerea prin amendament de alocare a sumei de 20.000 lei 
pentru  Amenajare foișoare pe lăzile cu nisip de la PN1 și PN2 și se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 
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- lucrări de renovare interior Şcoala I - IV Şimandul de Jos –suma 

propusă prin amendament – 118.000 lei 
Se supune la vot propunerea prin amendament de alocare a sumei de 118.000 lei 

pentru lucrări de renovare interior Şcoala I - IV Şimandul de Jos și se aprobă cu 12 
voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
–reparaţii trotuare prin pavare la Grădiniţa PN 1 – suma  propusă prin 
amendament– 15.000 lei 
 
Se supune la vot propunerea prin amendament de alocare a sumei de 15.000 lei 

pentru reparaţii trotuare prin pavare la Grădiniţa PN 1 și se aprobă cu 12 voturi pentru 
(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

- amenajare copertină la clădirea grădiniţei PN 2 – suma propusă prin 
amendament – 50.000 lei 

Se supune la vot propunerea prin amendament de alocare a sumei de 50.000 lei 
pentru amenajare copertină la clădirea grădiniţei PN 2 și se aprobă cu 12 voturi pentru 
(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
- pentru continuarea investiţiei în curs din anul 2015 de realizare a unui 

PUZ privind  ridicarea interdicţiei de construcţie pe zona centru – suma 
propusă  prin proiectul de hotărâre– 100.000  lei – suma propusă prin 
amendament – 60.000 lei 
 

d-nul președinte Bogdan: Din anul 2016, de când sunt consilier local, am tot alocat 
100.000 lei pentru această lucrare. Credeți că aveți nevoie de toți banii? 
d-nul Primar: Nu știm deocamdată. Din discuțiile avute cu cei de la electrica, aceștia 
spuneau că o să ia măsuri pentru a duce linia de medie tensiune subteran. Dacă vedem 
că în luna septembrie nu au luat nici o măsură, putem face rectificare de buget. Sunt de 
acord cu diminuarea sumei de la 100.000 lei la 60.000 lei. 

Se supune la vot propunerea prin amendament de alocare a sumei de 60.000 lei 
pentru continuarea investiţiei în curs din anul 2015 de realizare a unui PUZ privind  
ridicarea interdicţiei de construcţie pe zona centru și se aprobă cu 12 voturi pentru 
(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
-proiectare + extindere Şcoala I - IV Şimandul de Sus –suma propusă prin 
proiectul de buget– 90.000 lei – suma propusă prin amendament – 
140.000 lei 
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d-nul președinte Bogdan:Propun să completăm suma respectivă cu devizul primit de 
d-nul director și să facem clasa așa cum trebuie pentru copii de acolo.Propun alocarea 
sumei de 140.000 lei. 
d-nul Primar: Sunt de acord. 

Se supune la vot propunerea prin amendament de alocare a sumei de 140.000 lei 
pentru proiectare + extindere Şcoala I - IV Şimandul de Sus și se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
- proiectare + construire grădiniţă cu program prelungit –suma propusă 

– 1019.860 lei 
d-nul președinte Bogdan: Prin proiectul de buget ni s-a propus suma de 
1.019.860 lei. Am înțeles că ați avea un deviz. 
d-nul Primar: Da. Proiectare+execuție, 1.460.000 lei. Propun ca suma de 306.700 
lei de  la costul/elev și cea de 75.000 lei de la burse, alocată din bugetul local, până 
la primirea adresei de la finanțe, să o alocăm aici, iar diferența să o alocăm din altă 
parte, astfel încât să avem asigurată suma de 1.460.000 lei. 
d-nul președinte Bogdan: d-le Primar, vă rog să luați legătura cu inspectoratul 
școlar, să vedem care este situația cu fundația. 
Se supune la vot propunerea d-lui Primar de alocare a sumei de 1.460.000  lei 

pentru proiectare + construire grădiniţă cu program prelungit și se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
- încălzire capelă Şimandul de Jos – suma propusă – 35.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 35.000 lei pentru încălzire 

capelă Şimandul de Jos și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, 
Vatamanu). 

 
- achiziţie maşină de spălat pardoseală pentru sala de sport- suma 

propusă pin amendament – 50.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare prin amendament a sumei de 50.000 lei 

pentru achiziţie maşină de spălat pardoseală pentru sala de sport și se aprobă cu 12 
voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
- lucrări de proiectare + extindere capelă Şimandul de Sus- suma 

propusă prin amendament – 200.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare prin amendament a sumei de 200.000 lei 

pentru lucrări de proiectare + extindere capelă Şimandul de Sus și se aprobă cu 12 
voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 
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Cap.61.02. Ordine publică și siguranță 

- Cheltuieli de personal   - pentru plata salariilor ,a indemnizației de 
hrană,vouchere de vacanță și indemnizații pompieri voluntari – suma 
propusă- 97.900 lei 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 97.900 lei pentru Cheltuieli de 
personal - pentru plata salariilor ,a indemnizației de hrană,vouchere de vacanta și 
indemnizații pompieri voluntari – suma propusă și se aprobă cu 11 voturi pentru 
(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu) și o abținere(Capra). 

 
- Cheltuieli cu bunuri și servicii - pentru cheltuieli cu întreținerea, 

dotarea  serviciului PSI,combustibil, materiale reparații masină 
pompieri, asigurarea pompierilor voluntari, perfectionare personal și 
alte cheltuieli pentru funcționarea activități de pompieri – suma 
propusă – 25.000 lei  

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 25.000 lei pentru Cheltuieli cu 
bunuri și servicii - pentru cheltuieli cu întreținerea, dotarea  serviciului PSI,combustibil, 
materiale reparații masină pompieri, asigurarea pompierilor voluntari, perfectionare 
personal și alte cheltuieli pentru funcționarea activități de pompieri și se aprobă cu 11 
voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu) și o abținere(Capra). 

 
- pentru servicii și materiale de dezinfecție împotriva COVID 19 – suma 

propusă – 30.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 30.000 lei pentru servicii și 

materiale de dezinfecție împotriva COVID 19 și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 

Cap.65.02 Învățământ 
 
- Bunuri și servicii- conform notei de fundamentare nr. 232/02.02.2022 

a Şcolii Gimnaziale Şimand – suma propusă – 558.600 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 558.600 lei pentru Bunuri și 

servicii- conform notei de fundamentare nr. 232/02.02.2022 a Şcolii Gimnaziale Şimand 
și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, 
Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
- Asistență socială- tichete grădiniță- suma propusă 15.000 lei 
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Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei pentru Asistență 
socială- tichete grădiniță și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, 
Vatamanu). 

 
- Burse-suma propusă-136.800 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 136.800 lei pentru burse și se 

aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, 
Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 

Cheltuieli de capital 
 
- achiziţionare + montare centrală termică  pe gaz  pentru grădiniţa PN  

1-suma propusă-13.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 13.000 lei pentru achiziţionare + 
montare centrală termică  pe gaz  pentru grădiniţa PN 1 și se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
- copiator color secretariat Şcoala Gimnazială V – VIII- suma propusă – 

10.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei pentru copiator color 

secretariat Şcoala Gimnazială V – VIII și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
Cap.67.02.Cultură 
 
Cheltuieli de personal 
- pentru plata salariilor, a indemnizaţiei de hrană – suma propusă             

-52.450 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 52.450 lei pentru plata salariilor, 

a indemnizaţiei de hrană și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, 
Vatamanu). 

 
 
Bunuri și servicii 
- cheltuieli pentu întreţinere (apă,încălzire,telefon,curent), materiale 

curăţenie,furnituri de birou, materiale reparaţii curente,procurat 
obiecte de inventar pentru cămin, baza sportivă şi sala de sport şi alte 
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cheltuieli pentru funcţionarea activităţii de cultură – suma propusă-
130.000 lei 

d-nul președinte Bogdan: Vă rog să cumpărați covorașe la intrare în sala de sport. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 130.000 lei pentru cheltuieli 

pentu întreţinere (apă,încălzire,telefon,curent), materiale curăţenie,furnituri de birou, 
materiale reparaţii curente,procurat obiecte de inventar pentru cămin, baza sportivă şi 
sala de sport şi alte cheltuieli pentru funcţionarea activităţii de cultură și se aprobă cu 
12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana 
Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
Alte cheltuieli 
- pentru sprijin financiar culte religioase  - suma propusă prin proiectul 

de hotărâre  - 30.000 lei 
- suma propusă prin amendament  - 60.000 lei (10.000 pentru cultul 

greco - catolic, 10.000 pentru romano- catolic , 10.000 pentru cultul 
ortodox, 20.000 pentru cultul adventist, 10.000 pentru cultul 
penticostal )  

d-na consilier Petrița: Propun 10.000 lei pentru fiecare cult religios.  
 
Se supune la vot propunerea d-nei consilier Petrița de alocare a sumei de 10.000 lei 

pentru fiecare cult religios și se  aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, 
Vatamanu). 
  

- pentru transfer Club Sportiv Şimand  - suma propusă – 120.000 lei 
d-nul președinte Bogdan: Propun diminuarea sumei de la 120.000 lei, la 100.000 lei. 
d-nul Primar: Trebuie să ne gândim în septembrie de unde vom aduce bani pentru 
Clubul Sportiv, pentru că altfel riscăm să se desființeze. 
d-nul Mărcuș: Renunț eu la suma de 20.000 lei propusă pentru cele 2 asociații iar 
această sumă să fie alocată la Clubul Sportiv. 

d-nul Primar: Propun diminuarea sumei propusă prin proiectul de buget pentru 
asociații și fundații sportive de la 60.000 lei la 40.000 lei iar cei 20.000 lei să fie alocați 
la Clubul Sportiv. 

Se supune la vot propunerea d-lui Primar de alocare a sumei de 120.000 lei pentru 
transfer Club Sportiv Șimand și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
- pentru asociaţii şi fundaţii sportive-suma propusă prin proiectul de 

hotărâre – 60.000 lei 
Se supune la vot propunerea d-lui Primar  de alocare a sumei de 40.000 lei pentru 

asociații și fundații sportive și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
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Capra, Cristea,Fruja, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu) și o 
abținere(Haloș). 
 

- pentru asociaţii şi organizaţii non profit de pe raza comunei Şimand             
( 7.000 lei/asociatie)- suma propusă prin amendament - 21.000 lei 

Se supune la vot propunerea de alocare prin amendament a sumei de 21.000 lei 
pentru asociaţii şi organizaţii non profit de pe raza comunei Şimand și se aprobă cu 12 
voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 
 

- nocturnă teren cămin-suma propusă prin proiectul de hotărâre - 60.000 
lei – suma propusă prin amendament – 0 lei 

Se supune la vot propunerea prin amendament de alocare a sumei de 0 lei pentru 
nocturnă teren cămin și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, 
Vatamanu). 

 
 

- proiect cămin+consultanță – suma propusă – 50.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 50.000 lei pentru proiect 

cămin+consultanță și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
Cap.68.02 Asistență socială 
 
Cheltuieli de personal  
- plata salariilor asistenţilor personali din sume TVA de la bugetul de stat    

– suma propusă – 720.000 lei –  
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 720.000 lei pentru plata 

salariilor asistenţilor personali din sume TVA de la bugetul de stat  și se aprobă cu 12 
voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

- indemnizaţii persoane cu handicap din sume TVA de la bugetul de stat                 
( 11.02.02) – 382.000 lei 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 382.000 lei pentru indemnizaţii 
persoane cu handicap din sume TVA de la bugetul de stat și se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
- ajutor încălzire conf.  Legii nr. 416/2001 din sume TVA de la bugetul de 

stat – suma propusă - 100.00 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 100.000 lei pentru ajutor 

încălzire conf.  Legii nr. 416/2001 din sume TVA de la bugetul de stat și se aprobă cu 12 
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voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
 
- ajutoare sociale conf. Legii nr. 416 / 2001 ( ajutor înmormântare ) – 

suma propusă – 20.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 20.000 lei pentru ajutoare 

sociale conf. Legii nr. 416 / 2001 ( ajutor înmormântare ) și se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

d-na Fruja: Conform legii ar trebui să facem, perfecționarea asistenților personali. 
Nu am făcut-o niciodată. Am aici o ofertă. Ar fi 140 lei/persoană. Propun alocarea sumei 
de 5000 lei pentru perfecționarea asistenților personali. Se supune la vot propunerea    
d-nei Fruja și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 
 

Bunuri și servicii  
- perfecţionare asistenți personali – 5000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 5000 lei pentru perfecționare 

asistenți personali și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
Cap.70.02. Servicii publice 
 
Cheltuieli de personal 
 
 
- pentru plata salariilor, a indemnizaţiei de hrană – suma propusă – 
235.700 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 235.700 pentru plata salariilor, a 

indemnizaţiei de hrană și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, 
Vatamanu). 

 
 
Bunuri și servicii 
 - cheltuieli cu întreținerea iluminat public,curent iluminat public, procurat 
lămpi iluminat stradal şi alte cheltuieli pentru funcţionarea activităţii de 
gospodărie comunală – suma propusă – 320.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 320.000 lei pentru cheltuieli cu 

întreținerea iluminat public,curent iluminat public, procurat lămpi iluminat stradal şi alte 
cheltuieli pentru funcţionarea activităţii de gospodărie comunală și se aprobă cu 12 
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voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
 
 
- înlocuit corpuri de iluminat stradal-suma propusă  - 30.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 30.000 lei pentru înlocuit corpuri 

de iluminat stradal și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
- iluminat festiv sărbători - suma propusă 30.000 lei  
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 30.000 lei pentru iluminat festiv 

sărbători și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
- cotizație la Asociația de Dezvoltare Sistem Integrat Deşeuri-suma 
propusă  - 9500 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 9500 lei pentru cotizație la 

Asociația de Dezvoltare Sistem Integrat Deşeuri și se aprobă cu 12 voturi pentru 
(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
- cotizație  Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare  -suma 
propusă – 13.200 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 13.200 lei pentru cotizație  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare  și se aprobă cu 12 
voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 
 

 
- extindere reţea de apă curentă-suma propusă – 200.000 lei 

d-na consilier Petrița: Mi se pare că e mică suma propusă pentru extindere de apă. 
d-nul Primar: Și eu cred că ar trebui să alocăm o sumă mai mare. 
 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 200.000 lei pentru extindere 
rețea de apă curentă și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, 
Vatamanu). 
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- depunere şi cofinanţare proiect iluminat-suma propusă – 200.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 200.000 lei pentru depunere și 

cofinațare proiect iluminat și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, 
Vatamanu). 

- depunere şi cofinanţare proiect staţii de încărcare vehicule electrice-
suma propusă – 70.000 lei 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 70.000 lei pentru depunere şi 
cofinanţare proiect staţii de încărcare vehicule electrice și se aprobă cu 12 voturi pentru 
(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
Cap.84.02.Străzi și drumuri 
Bunuri și servicii 
 
- servicii de dezăpezire – suma propusă – 20.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 20.000 lei pentru servicii de 

dezăpezire și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 
 

- finalizare amenajare parcare Dispensar veterinar - Grădiniţa PN  1-
suma propusă prin proiectul de hotărâre  -  85.000 lei – suma propusă 
prin amendament – 100.000 lei 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 85.000 lei pentru finalizare 
amenajare parcare Dispensar veterinar - Grădiniţa PN  1 și se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 
 

- reparaţii trotuare din beton-suma propusă – 300.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 300.000 lei pentru reparații 

trotuare din beton și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
- amenajare drumuri din piatră în interiorul comunei-suma propusă – 

200.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 200.000 lei pentru amenajare 

drumuri din piatră în interiorul comunei și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 
 

- amenajare trotuare Club sportiv CS Şoimii Şimand-suma propusă  prin 
proiectul de hotărâre  - 40.000 lei 

d-nul Primar: Propun să renunțăm la această lucrare. 
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Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 0 lei pentru amenajare trotuare 
Club sportiv CS Șoimii Șimand și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 

- achiziţie coşuri de gunoi domeniul public-suma propusă  prin proiectul 
de hotărâre -21.000 lei  

d-nul Primar: Propun diminuarea sumei de la 21.000 lei, la 10.000 lei. 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei pentru achiziţie coşuri 

de gunoi domeniul public și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, 
Vatamanu). 

 
 

- achiziţie băncuţe domeniul public-suma propusă prin proiectul de 
buget  -30.000 lei 

d-nul Primar: Propun diminuarea sumei de la 30.000 lei la 18.560 lei. 
Se supune la vot propunerea d-lui Primar de alocare a sumei de 18.560 lei pentru 

achiziție băncuțe domeniul public și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 

- amenajare parcare Biserica Penticostală-suma propusă prin proiectul 
de buget – 12.000 lei 

d-nul președinte Bogdan: Aici s-a pus piatră anul trecut. Am discutat cu 
reprezentanții bisericii, nu vor încă parcare. E mai bine să se bată piatra și apoi să se 
pună asfaltul 

Se supune la vot propunerea d-lui consilier Bogdan de alocare a sumei de 0 lei 
pentru amenajare parcare Biserica Penticostală(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
- amenajare parcare capela Şimandul de Jos-suma propusă prin 

proiectul de buget – 120.000 lei 
D-nul Primar: Propun diminuarea sumei de la 120.000 lei la 20.000 lei. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 20.000 lei pentru amenajare 
parcare capela Șimandul de Jos și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 
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- întocmire documentaţii pentru proiecte-suma propusă – 100.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 100.000 lei pentru întocmire 

documentații pentru proiecte și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 
d-na consilier Petrița: Propun alocarea sumei de 15.000 lei pentru lucrări de 
toaletare pomi. 

Se supune la vot propunerea d-nei consilier Petrița de alocare a sumei de 15.000 lei 
pentru lucrări de toaletare pomi și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 
 

- alte cheltuieli cu amenajarea domeniului public-suma propusă – 50.000 
lei 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 50.000 lei pentru alte cheltuieli 
cu amenajarea domeniului public și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 

Cheltuieli de capital 
 
- construire pavaj centru-suma propusă  -200.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 200.000 lei pentru construire 

pavaj centru și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
- investiție în curs Modernizare rețele de drumuri în comuna Șimand 

masura 7.2-suma propusă – 1.994.300 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 1.994.300 pentru investiție în 

curs Modernizare rețele de drumuri în comuna Șimand masura 7.2 și se aprobă cu 12 
voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, 
Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 

- lucrări de amenajare în jurul fântânii arteziene şi punere în funcţiune-
suma propusă – 50.000 lei 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 50.000 lei pentru lucrări de 
amenajare în jurul fântânii arteziene şi punere în funcţiune și se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 
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- proiectare investiţie de amenajare parc central prin împrejmuire cu 
gard-suma propusă prin proiectul de buget – 70.000 lei 

d-nul Primar: Propun diminuarea sumei de la 70.000 lei la 20.000 lei. Diferența de 
50.000 lei să o trecem la extindere apă. 

Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 20.000 lei pentru proiectare 
investiţie de amenajare parc central prin împrejmuire cu gard și se aprobă cu 12 voturi 
pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 

- asfaltare străzi D şi K-suma propusă – 500.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 500.000 lei pentru asfaltare 

străzi D și K și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, 
Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

 
 

Cap.87.02 Alte acțiuni economice 
 
Bunuri și sevicii 
- lucrări de astupare a fostei gropi de gunoi-suma propusă – 25.000 lei 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 25.000 lei pentru lucrări de 

astupare a fostei gropi de gunoi și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, 
Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, 
Sodinca, Rus, Vatamanu). 

- prestări servicii salubrizare a comunei şi depozitare deşeuri la groapa 
de gunoi-suma propusă prin proiectul de buget– 450.000 lei 

d-nul președinte Bogdan: La ședința de consiliu local când s-au aprobat taxele și 
impozitele d-na Chiș ne-a spus că declarații de impunere au fost depuse doar de către 
1900 de persoane. Deci 1900 de personae plătesc gunoiul la Șimand iar pt celelalte 
plătește Primăria de ani de zile. O să vină Curtea de Conturi și cine va plăti, tot cei care 
plătesc și acuma.Eu nu pot ca și consilier local să ridic mâna la o sumă mai mare, decât 
cea aferentă pentru 1900 de persoane care sunt înregistrate. 
D-na Fruja: Această sumă a fost estimată pentru ceea ce s-a plătit în anul 2021. 
d-nul Primar: În 5 luni de zile vom avea situația clară referitoare la numărul de 
persoane, fiindcă va începe recensământul populației. 
d-nul președinte Bogdan: Noi alocăm acum bani pentru cei care sunt înregistrați. 
d-nul președinte Bogdan:Propun suma de 300.000 lei. 

Se supune la vot propunerea d-lui președinte Bogdan de alocare a sumei de 300.000 
lei pentru prestări servicii salubrizare a comunei şi depozitare deşeuri la groapa de 
gunoi 

- taxă mediu la Administrația Fondului pentru Mediu Bucuresti  rezultată în urma 
depuneri declarație an 2021  și calculate conf.lit. p) alin.(1),art.9 din  OUG 
nr.196/2005 – suma propusă  - 20.650 lei 
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Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 20.650 lei pentru taxă mediu 
la Administrația Fondului pentru Mediu Bucuresti  rezultată în urma depunerii 
declarație an 2021  și calculate conf.lit. p) alin.(1),art.9 din  OUG nr.196/2005  și se 
aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, 
Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 
- contribuţie ADI Transport-suma propusă – 260.000 lei 

 
am aSe supune la vot propunerea de alocare a sumei de 260.000 lei pentru 

contribuție ADI Transport și se aprobă cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, 
Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, 
Vatamanu). 

Cap.87.10 Alte acțiuni economice – suma propusă – 27.800 lei 
- Bunuri și serviciitr 2845 
 
Se supune la vot propunerea de alocare a sumei de 28450 lei din care suma de 

1.450  lei reprezintă excedentul bugetul de venituri proprii de la sfârșitul anului 2021 și 
se propune raportarea lui pentru secțiunea de funcționare a bugetului de venituri proprii 
din 2022, din care se suporta cheltuieli cu întreţinere și se aprobă cu 12 voturi pentru 
(Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița Ana Maria, Petrița 
Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu). 

d-nul președinte Bogdan supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre și se 
aprobă 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu,Bogdan, Capra, Cristea,Fruja,Haloș, Petrița 
Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Sodinca, Rus, Vatamanu), devendind astfel Hotărârea 
nr.11. 
5. DIVERSE, 
INIȚIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul Șimon: Sunt bun prieten cu contabilul șef al unei localități de 2500 de locuitori din 
județul Alba.Se numește Valea Lungă. Este o comună de rangul III. Este terminat tot, 
apă canal, drumuri, inclusiv sală de sport.L-am întrebat ce proiecte au depuse pe 
Anghel Saligny. Mi-a spus că au suma de 9 miliarde la nivelul comunei, prin CNI să facă 
rigole subterane, cu guri de vizitare.Tot ce s-a realizat în comuna respectivă s-a făcut 
doar prin proiecte, prin CNI prin fonduri europene. Din păcate aici în seara aceasta nu 
am văzut nimic. Mă așteptam măcar de la d-nul administrator să ne spună ceva despre 
programul POCA. Asta e părerea mea despre buget.Dar din păcate sau din fericire nu îl 
votez eu. 
d-nul Șimon: Două puncte care se țin de Consiliul local dar care nu au fost aduse din 
păcate la cunoștința consilierilor locali.Este vorba despre câțiva cetățeni aici la drumul 
de Olari, de la capăt de la cartierul romilor, până la trecerea cu calea ferată.  Acolo nu 
s-a asfaltat pentru că au intervenit probleme, pe care nu vreau să le discut aici, de ce 
nu le-a sesizat proiectantul. După ce s-a asfaltat de la calea ferată până în Caporal 
Alexa și de la stația de gaz până la Sânmartin, a rămas acea porțiune neasfaltată, 
pentru că ar fi trebuit să mute țeava de gaz. Consiliul județean fără să ne anunțe pe toți 
cei care suntem proprietari în fața capelei, ne-a trimis acasă hartii de expropriere, ca ei 
să facă alt drum. Am vorbit personal cu d-nul Cionca și dânsul mi-a spus că nu poate să 
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îi dea ordin d-lui Dema să refacă planul parcelar. Acolo există terenuri aflate în rezerva 
UAT Șimand, care ar da posibilitatea prin refacerea planului parcelar, să se ia din 
terenul proprietatea UAT, pe noi să ne scurteze și să ne lățească și ar fi ok.Noi 
rămânem cu proprietățile și CJA nu ar mai trebui să despăgubească pe nimeni și s-ar 
face drumul. 
 Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei ordinare din data de 21.02.2022, drept pentru care am încheiat 
prezentul proces-verbal. 
 

Preşedinte de şedinţă,     Avizat de legalitate, 
       Bogdan Petru        Secretar general  
            Brîndaş Lavinia 

 
 
 
0 28450 lei din care suma de 1.450  lei reprezintă excedentul bugetul 
de venituri proprii de la sfârșitul anului 2021 și se propune raportarea 
lui pentru secțiunea de funcționare a bugetului de venituri proprii din 
2022, din care se suporta cheltuieli cu întreţinere lei din care suma de 
1.450  lei reprezintă excedentul bugetul de venituri proprii de la 
sfârșitul anului 2021 și se propune raportarea lui pedentul bugetul de 
venituri proprii de la sfârșitul anului 2021 și se propune raportarea lui 
pentru secțiunea de funcționare a bugetului de venituri proprii din 
2022, din care se suporta cheltuieli cu întreţinere 450 lei din care suma 
de 1.450  lei reprezintă excedentul bugetul de venituri proprii de la 
sfârșitul anului 2021 și se propune raportarea lui pentru secțiunea de 
funcționare a bugetului de venituri proprii din 2022, din care se suporta 
cheltuieli cu întreţinere re Club sportiv CS Şoimii Şimand e extindere 
reţea de apă curentă pentru 28450 lei din care suma roprii de la 
sfârșitul anului 2021 și se propune raportarea lui pentrisip de la PN 1 şi 
PN pentru plata salariilor, a indemnizaţiei de hrană, vouchere de 
pentru plata salariilor, a indemnizaţiei de hrană, vouchere de vacanţă  
şi indemnizaţii pompieri voluntarivacanţă  şc 

c foişo Cap.61.02 Ordine publică şi siguranţă – cheltuielile au fost estimate la 
suma de 152.900 lei are amenajare foişoare pe lăzile cu nisip de la PN 1 şi 


